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چکیده
در نظام قانونی ايران، به موجب قانون برگزاری مناقصات و آئین نامه های اجرايی مربوطه، چه 
هنگام انتخاب متعاقد و چه در مقام ارزيابی کیفی و تهیه لیست بلند و کوتاه مقررات متعددی 

ناظر بر ترجیح مناقصه گران داخلی نسبت به مناقصه گران خارجی وجود دارد. 
در وضعیت فعلی که ايران در مسیر الحاق به سازمان تجارت جهانی است،  بايد درخصوص 
به  ايران  الحاق  صورت  در  زيرا  شود،  مداقه  دولتی  خريد  و  گاتس  گات،  موافقت نامه های 
سازمان مذکور، حسب مقررات سازمان تجارت جهانی و نیز رويه های عملی در مراجع حل 

اختالف بین المللی، هرگونه رفتار تبعیض آمیزی برای کشورهای عضو منع شده است. 
اهداف  بر  ناظر  عمدتاً  که  شده  شناسائی  استثنائاتی  دولتی  خريد  موافقت نامه   حسب 
حاکمیتی است، درحالی که در نظام قانونی ايران، صرف نظر از اين که هدف از خريد چیست، 
نیز  و  بازرگانی  امر  متولی  دستگاه های  نتیجه،  در  و  شده  توجه  خريد  متقاضی  به دستگاه 
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دستگاه های غیرحاکمیتی، مشمول مقررات مناقصات شده اند.
 به همین منظور و با تأکید بر رويه الحاق کشور چین، هرچند در کوتاه مدت و به منظور 
اهداف توسعه ای امکان موقت عدم اجرای برخی از تعهدات وجود دارد، ولی الزم است يا 
مناقصات  برگزاری  قانون  در  اصالحاتی  يا  و  نشود  ملحق  دولتی  موافقت نامه خريد  به  ايران 

انجام گیرد که الحاق ايران به موافقت نامه مذکور زمینه ساز رشد اقتصادی کشور شود.

K2, M14, F13, H41 :JEL طبقه بندی
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مقدمه

دارد،  قرار  به آن  الحاق  نیز در مسیر  ايران  به سازمان تجارت جهانی که  پیوستن  منظور  به 
بايد  است.  خدمات  و  کاال  تأمین  در  ملي  ظرفیت های  شناسايی  مهم،  موضوعات  از  يکی 
اندازه که عضويت در سازمان تجارت جهاني می تواند زمینه ساز  به همان  توجه داشت که 
رشد اقتصادي و تأمین رفاه برای کشور شود، می تواند مشکالت اساسی ای نیز برای اقتصاد 
کشور ايجاد کند. يکی از مهم ترين توصیه های سیاستی در بررسی روند الحاق چین، ويتنام، 
اوکراين و روسیه به سازمان تجارت جهانی، اعمال اصل عدم تبعیض خصوصاً در بُعد اصل 
به  ناچار  خود  الحاق  فرآيند  در  چین  است1.  داخلی  مقررات  و  قوانین  تطبیق  و  ملی  رفتار 
حذف موارد تبعیض آمیز و اعمال عدم تبعیض در مقررات داخلی اش گرديد، به نحوی که 
از مهم ترين موضوعات مورد بحث در مذاکرات میان چین و اياالت متحده امريکا و اتحاديه 
داخلی  مقررات  و  قوانین  تطبیق  کاری،  گروه  گزارش  و  چندجانبه  مذاکرات  در  و  اروپا 
بود2.  اين کشور  ارزيابی رژيم تجاری حاکم در  و  مقررات و اصول سازمان  با  اين کشور 
بايد ضمن شناسايی  الحاق  فرآيند  نیز در  ايران  الزام عملی، دولت  به عنوان يک  نتیجه،  در 
اهداف، اصول و مقررات سازمان تجارت جهانی، در راستای تطبیق مقررات داخلی خود با 

اين اصول و قواعد گام بردارد.
 از مهم ترين اهداف سازمان تجارت جهاني که در زمره اصول اساسي سازمان نیز قرار 
دارد، رفع تبعیض در مراودات تجاری است. اين اصل در مقدمه موافقت نامه تأسیس سازمان 
تجارت جهاني تصريح شده و در ديگر موافقت نامه های مهم سازمان از جمله موافقت نامه 
خدمات  تجارت  عمومي  موافقت نامه  و   1947 مصوب  )گات(  تجارت  و  تعرفه  عمومي 
)گاتس( مصوب 1995 )که منظور نظر نوشتار حاضر است( نیز مورد تأکید واقع شده است.

اصل عدم تبعیض در مقررات سازمان تجارت جهانی در قالب اصل رفتار ملی و اصل 

1. رحیمی و مبارک )1388(؛ 18.
2. Bhattasali & Martin (2004); pp.24-29.

تجاری  مقررات  در  اصل  دو  اين  تدريجی  ورود  برای  را  اضافی  تعهدات  الحاق خود  پروتکل  در  دولت چین 
خود پذيرفته است. تعهد به حذف رويه های مربوط به قیمت گذاری دوگانه و حذف تدريجی بیشتر محدوديت های 
پیش روی فعالیت های وارداتی، صادراتی و تجاری بنگاه های خارجی در يک دوره سه ساله را می توان مهم ترين اين 
تعهدات اضافی دانست. به موجب اين تعهدات تمام بنگاه ها حتی آن هايی که در چین سرمايه گذاری نکرده يا به ثبت 
 http://www.bashgah.net/fa/ از:  برگرفته  خواهند گرفت.   قرار  چین  بنگاه های  مشابه  رفتاری  مشمول  نرسیده اند، 

content/print_version/20773
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مطالعه  ملي  رفتار  تعبیر  به  تبعیض  عدم  اصل  نوشتار،  اين  در  که  است  کامله الوداد  دولت 
و  کاال  خارجي  و  داخلي  عرضه کنندگان  و  تأمین کنندگان  میان  که  معنا  اين  به  می شود؛ 
اتباع داخلی در  به  نبايد تبعیضي اعمال شود در غیر اين صورت1 وضع قوانینی که  خدمات 

اين حوزه اولويت دهد نقض اصل رفتار ملی تلقی خواهد شد. 
در واقع مطابق اين اصل، هرگونه رفتار در قبال يک تولید يا محصول داخلی از سوی 
داخلی کشورهای  بازار  وارد  و محصول خارجی که  تولید  به يک  نسبت  بايد  يک دولت 
برابر  فرصت  ايجاد  ملي،  رفتار  اصل  دستاورد  مهم ترين  لذا  شود،  اتخاذ  نیز  می شود  عضو 
دولتی  خريدهای  در  مسأله  اين  است2.  وارداتي  و  داخلي  خدمات  و  کاالها  میان  رقابتي 
بر خريد کاال و خدمات  قانون حاکم  به عنوان  مناقصات  برگزاری  قانون  که در چارچوب 
دولتی صورت می پذيرد، مورد بی توجهی قرارگرفته است، زيرا بر مبنای بند »د« ماده )20( 
قانون مذکور: »در مناقصات بین المللي، مناقصه گران داخلي نسبت به مناقصه گران خارجي 
ارجحیت دارند و نحوه ترجیح مناقصه گران داخلي در اسناد مناقصه قید خواهد شد.« البته در 
ساير مقررات راجع به مناقصات از جمله ماده )15( آيین نامه اجرايی بند »ج« ماده )12( و ماده 
نیز به تشريفات و نحوه ترجیح  )10( آيین نامه اجرايی ماده )26( قانون برگزاری مناقصات 
مناقصه گران  فهرست  تهیه  نیز  و  کیفی  ارزيابی  فرآيند  در  خارجی  از  داخلی  مناقصه گران 
تصريح شده است. با اين توضیح که تشريفات مذکور در طول يکديگرند و ممکن است در 
شرايط مساوی، پیشنهاد مناقصه گر ايرانی با 60 درصد قیمت ترازشده باالتر مورد قبول واقع 
برگزاری  قانون   )2( ماده  »الف«  بند  مقنن در  اراده  برخالف  مقرره  شود. درحالی که همین 
مناقصات در خريد کاال و خدمات به کمترين قیمت متناسب است. با اين مختصر اگر توجیه 
حمايت از تولیدکنندگان داخلی در فرآيند مناقصات و نص ماده )20( همان قانون درباره 
امر  که  اين  در  واقع شود،  قبول  مورد  مناقصه گران خارجی  بر  داخلی  مناقصه گران  ترجیح 
اين عمل برخالف اصل رفتار ملی به عنوان يکی از اصول حاکم بر مناقصات است ترديدی 

نخواهد بود3.
و  قانون  اين  در  خارجی  به  داخلی  مناقصه گران  ترجیح  به  تصريح  است  مسلم  آنچه 

1. Lavers (2010); 7.
2. راشدی و سواری )1393(؛ 61.

3. باقرزاده )1392(؛ صص 158- 156.
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به منزله نقض تعهد به شفاف سازی و  آيین نامه های مربوطه عالوه بر نقض اصل رفتار ملی 
اثبات حسن نیت دولت ايران نیز می باشد. بر اين اساس، بررسی شمول اصل رفتار ملی نسبت 
به قانون مناقصات به عنوان ضرورتی مهم متبلور می شود؛ زيرا در پرتو نتیجه حاصل از آن 
مقررات  پرتو  در  آيا  که  است  مطرح  سؤال  اين  ملی،  رفتار  تعهد  حیطه  شناسايی  ضمن  و 
کرد؟  تحمیل  اين باره  در  ايران  دولت  به  الزام آور  تعهدی  می توان  جهانی  تجارت  سازمان 
شمول  قلمرو  مطالعه  ملی،  رفتار  آثار  و  جايگاه  بررسی  بر  عالوه  آن،  به  پاسخ  که  سؤالی 
می کند.  ضروری  نیز  را  دولتی  خريدهای  فرآيند  بر  حاکم  قانون  به عنوان  مناقصات  قانون 
از  يکی  )که   2012 اصالحات  با   1994 مصوب  دولتی  خريد  موافقت نامه  منظر،  اين  از 
موافقت نامه های مندرج در ضمیمه چهارم سند نهايی دور اروگوئه است که فرآيند معامالت 
دولتی را تبیین می کند( سندی مهمی است که  بايد در بررسی شمول اصل رفتار ملی نسبت 

به قانون مناقصات مورد مداقه واقع شود.
قابلیت  است،  آن  به  پاسخگويی  درصدد  حاضر  نوشتار  که  اصلی  سؤال  بدين ترتیب، 
خريد  موافقت نامه  و  گاتس  گات،  موافقت نامه های  از  هريک  در  ملی  رفتار  اصل  اعمال 
داده  پاسخ  آن  به  که  ديگری  سؤال  رابطه،  اين  در  است.  مناقصات  قانون  به  نسبت  دولتی 
در  يکسانی  نتايج  مناقصات،  قانون  به  نسبت  اصل  اين  اعمال  آيا  که  است  اين  خواهد شد 
تحمیل تعهد به رفتار ملی در پرتو هريک از موافقت نامه های فوق برجای خواهد گذاشت 

يا خیر؟

1. اصل رفتار ملی در موافقت نامه عمومی تعرفه وتجارت )گات( و قابلیت 
اعمال آن نسبت به قانون مناقصات 

تعرفه و تجارت )گات(  ماده )3( موافقت نامه عمومی  اصل رفتار ملی در تجارت کاال در 
مصوب 1947 تصريح شده است. اين اصل در تجارت کاال به معنی ممنوعیت تبعیض میان 
ايجاد فضای رقابتی  محصوالت داخلی و محصوالت وارداتی مشابه است که ماحصل آن 
سالم و تمهید فرصت برابر برای تمام عرضه کنندگان کاال است1. در گزارش هیأت رسیدگی 
US – Superfund، شمول اين اصل به کاالهای مشابه، محدود وکاالهای  گات در قضیه 

1. Kamperman (2014); 34.
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در  برابر  فرصت  ايجاد  درصورت  که  کاالهايی  يعنی  اصل خارج شد؛  از شمول  غیرمشابه 
دسترسی به بازار با هم قابل رقابت باشند1.

بر کلیه قوانین، مقررات و  ناظر  بند )4( ماده )3( گات  مبنای  بر  قلمرو تعهد رفتار ملی 
استفاده در  يا  توزيع  براي فروش، خريد، حمل ونقل،  ارائه  بر فروش داخلي،  مؤثر  الزامات 
رابطه با محصوالت وارداتي از قلمرو هريک از متعاهدين به قلمرو هر طرف ديگر می باشد. 
با  يکسان  رفتاری  خارجی،  محصوالت  قبال  در  موظفند  متعاهد  دولت های  رابطه  اين  در 

محصوالت داخلی مشابه را در پیش بگیرند.
  US—FSC مطابق گزارش رکن حل و فصل اختالف سازمان تجارت جهانی در قضیه
عبارت »تمام قوانین، مقررات و الزامات موثر« در اين بند حاکی از آن است که اصل رفتار 
ملی عالوه بر وضع مالیات، درباره وضع قوانین نیز قابل اعمال خواهد بود و نیز الزم نیست 
الزامات  لذا تمام قوانین، مقررات و  باشند،  از سوی دولت صادر شده  اين قوانین حتما  که 
انتساب به دولت، مشمول اين بند  نیز در صورت  مؤثر صادره از سوی اشخاص خصوصی 
می شود2. قلمرو تفسیر نیز  مشمول مقرراتی خواهد بود که ناظر بر بورس اوراق بهادار بوده 
و يا ضمن تعیین ضوابط کلی موضوع قانون تجارت و يا آيین نامه هايی است که در نهايت 
بخش خصوصی را مکلف به تبعیت از مقررات می کند، مضافاً اين که، هیأت رسیدگی گات 
نه تنها  ماده )3( گات  معتقدند  و رکن حل و فصل اختالف سازمان تجارت جهانی هر دو 
شامل تبعیض بالفعل است، بلکه تبعیض بالقوه را نیز در بر می گیرد3. قابلیت اعمال اصل رفتار 
و خروج  ملی  رفتار  اصل  استثناپذيری  منظر  دو  از  مناقصات  قانون  به  نسبت  در گات  ملی 

موضوع خريدهای دولتی، قابل بررسی است.

1ـ1. استثناءپذیری اصل رفتار ملی
ماده )20( موافقت نامه گات در برگیرنده استثنائاتی کلی است که نسبت به قواعد عام گات 
براي  ضروري  تدابیر  از  عبارتند  دارند،  گوناگونی  تنوع  که  استثنائات  اين  می شود.  اعمال 
گیاهان،  و  جانوران  اشخاص،  حیات  و  بهداشت  از  حفاظت  عمومي،  اخالق  از  حمايت 

1. GATT (2005); 6754.
2. Panael Report on US—FSC (Foreign Sales Corporations), (2006); § 10.376. Bilock, Howse (2015); 155.
3. Grossman , Mavroidis (2012); 45.
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ورود و صدور طال و نقره، حمايت از عالئم و حقوق مؤلفان، محصوالت ساخته شده در 
زندان، حفاظت از خزانه هاي ملي داراي ارزش هنري، تاريخي يا باستانشناسي، حفاظت از 
منابع طبیعی تجديدناپذير، اجراي تعهدات قراردادي براي يک کاالی اساسي و محدوديت 
صدور مواد اولیه و ذخیره بین المللي محصوالت کمیاب. در اين باره نبايد هیچ ماده و عبارتی 

به گونه ای تفسیر شود که مانع اجراي اين اقدامات توسط دولت ها گردد.
اين استثنائات مشروط به رعايت شرايط مندرج در مقدمه ماده )20( هستند؛ به اين معنا 
که اين اقدامات بايد به شیوه ای اعمال شوند که به تبعیض غیرقابل توجیه میان کشورهايی با 

شرايط يکسان و نیز به محدوديت در تجارت بین الملل منجر نشوند.
بر مبنای گزارش رکن حل و فصل اختالفات سازمان تجارت جهانی، ماده )20( گات 
دربرگیرنده استثنائات محدود و مشروط است. محدود به اين معنا که اين استثنائات حصری 
استناد  که  است  آن  از  حاکی  نیز  مشروط  افزود.  آن  به  ديگری  موارد  نمی توان  و  بوده 
چون  و  بوده  آن  مقدمه  و   )20( ماده  در  مقرر  شرايط  رعايت  به  منوط  فوق  استثنائات  به 

دربرگیرنده قواعد موجد تعهد نیست، لذا بايد به تفسیر مضیق از آن اکتفاء کرد1. 
عدم رعايت الزامات برگزاری مناقصات از جمله اصل رفتار ملی در خريدهای دولتی،  
اختالف  فصل  و  حل  مرجع  و  گات  رسیدگی  هیأت  در  مختلفی  دعاوی  طرح  زمینه ساز 
سازمان تجارت جهانی شده است. در دعوای ترندهیم2 که از سوی دولت امريکا علیه دولت 
نروژ در هیأت رسیدگی گات در سال 1992 مطرح شد، دولت امريکا با اعتراض به مناقصه 
تک گزينه ای برگزار شده از سوی اداره راه های عمومی نروژ در رابطه با قرارداد تجهیزات 
نروژی  شرکت  شدن  برنده  اعالم  و  ترندهیم  شهر  اطراف  در  الکترونیکی  عوارض  ايجاد 
مناقصه گران  میان  نابرابر  رفتاری  اتخاذ  با  نروژ  دولت  عنوان کرد  مناقصه،  اين  در  ترندهیم 
داخلی و خارجی، تعهدات خود بر مبنای بند )1( ماده )2( موافقت نامه دور توکیو را نقض 
کرده است. به موجب اين بند، در رابطه با تأمین کنندگان و تولیدکنندگان خارجی،  دولت ها 
متعهد به اتخاذ رفتاری هستند که نامطلوب تر از رفتار اتخاذ شده نسبت به تأمین کنندگان و 
تولیدکنندگان داخلی نباشد3. هیأت پس از رسیدگی به داليل طرفین به اين نتیجه رسید که 

1. Power (2001); 128.
2. Trendhim.
3. GATT Panel Report, Norway – Procurement of Toll Collection Equipment for the City of Trondheim, 

GPR.DS2/R (May 13, 1992).
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دولت نروژ نتوانسته داليل قانع کننده ای برای برگزاری مناقصه به صورت غیر رقابتی و برنده 
ساختن شرکت نروژی ارائه دهد و بر اين اساس شق »هـ« از بند )15( ماده )5( موافقت نامه 
است.  کرده  نقض  را  گزينه ای  تک  مناقصات  برگزاری  شرايط  خصوص  در  توکیو  دور 
هیأت تأکید کرد بند )15( ماده )5( موافقت نامه دور توکیو در برگیرنده شرط استثنائی است 
از سوی   )5( ماده   )15( بند  مقررات  نقض  واقع،  در  شود.  تفسیر  مضیق  به صورت  بايد  لذا 
دولت نروژ به منظوراتخاذ رفتاری مطلوب تر نسبت به مناقصه گران داخلی و ترجیح آن ها به 

مناقصه گران خارجی نقض اصل رفتار ملی را به همراه خواهد داشت1. 
استثناپذير  به مراتب فوق می توان گفت اصل رفتار ملی در چارچوب گات،  با عنايت 
نبوده و استناد به استثنائات مندرج در گات به منظور توجیه نقض اصل رفتار ملی در قانون 

مناقصات، رهیافت مناسبی به نظر نمی رسد.

1ـ2. خروج موضوعی خریدهای دولتی ازشمول موافقت نامه گات
رفتارملی،  تعهد  شمول  از  دولتی  خريدهای  خروج  با  رابطه  در  گات،  مذاکرات  زمان  در 
اختالف  البته  داشت.  وجود  اجماع  اقتصادی  و  سیاسی  جهات  به  دولت ها  نمايندگان  میان 
انگلیس که  فرانسه و  از دولت ها مثل  برابر برخی  مثال در  برای  نظرهايی هم وجود داشت 
دولت ها  از  برخی  می دانستند2،  خارج  رفتارملی  اصل  شمول  از  را  دولتی  خريدهای  کلیه 
همانند کوبا تنها خواهان خروج برخی از خريدهای دولتی ازجمله خريدهای نظامی بودند3.
در نهايت براساس شق »الف« بند )8( ماده )3( گات، تمام خريدهای دولتی از شمول تعهد 
رفتار ملی خارج شده است مشروط بر آن که خريدهای دولتی به منظور فروش مجدد کاال 
يا استفاده در محصوالت ديگر جهت فروش تجاری نباشند. دلیل مستثنی ساختن خريدهای 
دولتی از اصل رفتار ملی را می توان در شناسايی نقش تدارکات دولتی در سیاست های ملی 
يک دولت از سوی سازمان تجارت جهانی دانست؛ چرا که ممکن است خريد دولتی يک 

ابزار سیاسی، اقتصادی برای توسعه سیاست ملی يک دولت باشد4.

1. The Trondheim Report, op.cit, 4.5.
2. The Lengthy Discussions Reflected in E/PC/T/C.II/PRO/PV/7. The UK and French delegations made 

proposals to this effect (see E/P/C.II/11 at p. 1 and E/P/C.II/12 , p. 1).
3. (E/P/C.II/15, p.1), in  Gene M. Grossman, Henrik Horn and Petros C. Mavroidis, (2012), 16.
4. Newcomb, Andrew, Paradell, Lluis, (2009); 151.
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بر اين اساس، اصل رفتار ملی در چارچوب گات نسبت به قانون مناقصات نسبت عموم 
 )1( ماده  »ب«  بند  موجب  به  و  مناقصات  برگزاری  قانون  در  دارد.  وجه  من  خصوص  و 
قانون1، روش مقنن روش موضوعی نیست به اين تشريح که مقنن به اين که آيا خريد برای 
ارگان هايی را مکلف  اهداف حاکمیتی الزم و ضروری است يا خیر توجه نداشته و صرفاً 
به تبعیت از قانون برگزاری مناقصات کرده است که اقدام به خريد، تولید و عرضه تجاری 
کاال می کنند؛ درحالی که از منظر گات اين استثناء تنها نسبت به قوانین، مقررات يا الزامات 
استناد  قابل  از سوی مؤسسات دولتي  و در راستای مقاصد حاکمیتی  تأمین کاال  بر  حاکم 
است2 و در همین مختصر انحراف قانون مناقصات ايران از مقررات گات قابل مشاهده است.

2. اصل رفتارملی در موافقت نامه عمومی تجارت خدمات )گاتس( و قابلیت 
اعمال آن نسبت به قانون مناقصات 

بند )1( ماده )17( موافقت نامه گاتس  مصوب 1995 به اصل رفتار ملی اختصاص يافته است. 
براساس اين بند، هر دولت عضو در بخش هايی که در جدول ذکر شده است و با رعايت 
توسط  بر عرضه خدمات  مؤثر  اقدامات  همه  در خصوص  را  رفتاري  آن،  در  مقرر  شرايط 
عرضه کنندگان  و  قبال خدمات  در  فعلی اش  رفتار  از  که  کرد  خواهد  اتخاذ  ديگر  اعضای 

خدمات مشابه داخلي  خود نامطلوب تر نباشد.
بند  تعهد رفتار ملی موضوع  به  ماده؛ »هر دولت عضو مي تواند  اين  بند )2(  به موجب   
يا  خدمات  مورد  در  متخذه  رفتار  به  نسبت  متفاوت،  يا  مشابه  رسماً  رفتاري  اتخاذ  با   )1(
عرضه کنندگان خدمات مشابه داخلي خود، در قبال خدمات وعرضه کنندگان خدمات اتباع 

و  سازمان ها  وزارتخانه ها،  از  اعم  ايران  اسالمي  جمهوري  سه گانه  قواي  »ب-  مناقصات:  برگزاری  قانون   1 ماده   .1
بیمه  اعتباري دولتي شرکتهاي  بانکها و مؤسسات  به دولت،  وابسته  انتفاعي  مؤسسات و شرکتهاي دولتي، مؤسسات 
استفاده  کشور  کل  بودجه  از  نهادها  و  بنیادها  آن  که  مواردي  )در  غیردولتي  عمومي  نهادهاي  و  مؤسسات  دولتي، 
مي نمايند(،  مؤسسات عمومي،  بنیادها و نهادهاي انقالب اسالمي، شوراي نگهبان قانون اساسي و همچنین دستگاه ها 
و واحدهائي که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر يا تصريح نام است، اعم از اين که قانون خاص خود را داشته و 
يا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمايند نظیر وزارت جهاد کشاورزي،  شرکت ملي نفت ايران، شرکت ملي صنايع 
پتروشیمي ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران،  سازمان بنادر و کشتیراني جمهوري اسالمي ايران، سازمان 
توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمي ايران و شرکتهاي تابعه آن ها 
موظفند در برگزاري مناقصه مقررات اين قانون را رعايت کنند.تبصره: نیروهاي مسلح،تابع مقررات وضوابط خاص 

خودبوده وازشمول اين قانون مستثني هستند.«
2. Grossman, Horn and و Mavroidis, )2012(, 43
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البته براساس بند )3(، »درصورتی که رفتار رسماً مشابه  ديگر دولت های عضو عمل نمايد.« 
يا رسماً متفاوت متخذه از سوی دولت، شرايط رقابت را به نفع خدمات يا عرضه کنندگان 
خدمات يک عضو در مقايسه با خدمات يا عرضه کنندگان خدمات مشابه عضو ديگر تغییر 

دهد، به عنوان رفتار نامطلوب تر تلقي خواهد شد1.«
عمومی  تعهدات  شامل  اول  دسته  می باشد،  اصول  دسته  دو  شامل  گاتس  موافقت نامه 
است که اصول غیرقابل انعطاف بوده و عدول از اين  دست تعهدات امکانپذير نیست و اصل 
دولت کاملهًْ الوداد در اين دسته قرار دارد. دسته ديگر اصول قابل انعطافی است که از آن به 

تعهدات اختصاصی ياد می شود و اصل رفتار ملی در اين گروه قرار می گیرد2.
در اين رابطه برخی حقوقدانان معتقدند3 اگرچه ماده )17( گاتس از دولت ها می خواهد 
که خود را ملزم به اصل رفتار ملی نمايند، لیکن اجازه داده شده تا تنها موضوعات مرتبط 
با اصل رفتار ملی که دولت تمايل به حفظ آن دارد را در جدول تعهدات درج کند. بر اين 
اعمال  داخلی  تأمین کنندگان خدمات  نفع  به  را  تبعیضی  نوع  هر  می توانند  دولت ها  اساس، 
کنند4. برخی ديگر از حقوقدانان نیز معتقدند که اين مسأله به منزله تحديد اصل رفتار ملی 

نبوده و در واقع به منزله امکان رد اين اصل از سوی يک دولت است.
براساس ماده )20( گاتس، اصل رفتار ملی در زمره تعهدات خاصی است که در جدول 
برای  بنابراين، دولت ها  اين جدول جزو الينفک گاتس می باشد.  و  تعهدات درج مي شود 
اولويت بخشی به عرضه کنندگان داخلی در قوانین خود، بايد توجیه قانع کننده ای ارائه دهند 

مبنی بر اين  امر که اين قانون می تواند به عنوان استثنايی بر اصل رفتار ملی محسوب شود5.
با عنايت به مطالب فوق، قابلیت اعمال اصل رفتار ملی در گاتس نسبت به قانون مناقصات در 
ادامه از چند منظر رفتار ملی، رفتار برابر و خروج موضوعی خريدهای دولتی بررسی می شود.

2ـ1. رفتار ملی
ماده )14( گاتس که شامل استثنائات کلي است به اعضا اين امکان را مي دهد که براي دفاع 

1. راشدی و سواری )1393(؛ 63.
2. صادقی، غفاری فارسانی )1390(؛ 223 .

3. Teksten (2001); 8.
4. Sykes (2000); 3.

5. گالچر )1387(؛ 302-303.
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از اخالق عمومي يا حفظ نظم عمومي، حیات يا بهداشت انسان، حیوان يا گیاه، جلوگیري 
از روش هاي متقلبانه، حفظ حريم خصوصي افراد، ايمني و اجتناب از وضع مالیات مضاعف 
تدابیري را اتخاذ کنند؛ مشروط بر اين که اعمال اين اقدامات  منجر به تبعیض میان کشورها 

نشود. 
در ماده )14( مکرر نیز تدابیر مربوط به منافع امنیتي، عرضه خدمات مربوط به تأسیسات 
هنگام  به  مربوط  اقدامات  هسته اي،  و گداختن  قابل شکافتن  مواد  به  مربوط  موارد  نظامي، 
جنگ يا ساير وضعیت هاي اضطراري و همچنین اقدامات هر يک از اعضا براي حفظ صلح 
و امنیت بین المللي طبق تعهدات متقبل شده براساس منشور ملل متحد از شمول ماده )17( 

مستثنا شده است.
توجیه،  وغیرقابل  )تبعیض خودسرانه  )20( گات  ماده  مقدمه  در  مندرج  اگرچه شرايط 
ايجاد محدوديت پنهان در مقابل تجارت بین الملل( در ماده )14( گاتس منعکس نشده، اما 
در عبارت پردازی ماده )14( از ماده )20( گات پیروی شده است. بر اين اساس، استثنائات 

مندرج در ماده )14( گاتس نیز قابل تفسیر مضیق است1.
است؛  تحديد  قابل  جنبه  دو  از  گاتس  در  ملي  رفتار  اصل  مطروحه،  استثنائات  از  فارغ 
نخست برای آن بخش از خدماتي که در جدول تعهدات کشور مورد نظر تعهد به آزادسازي 
انجام شده است. دوم براي شرايطي که به تعهدات موردنظر ضمیمه می باشد. بر اين اساس، 
اصل رفتار ملی در تأمین خدمات می تواند به بخش هايی محدود شود که در جدول تعهدات 

درج شده است2. 
بايد توجه داشت که محتوای اصل رفتار ملی عالوه بر عرضه کنندگان خدمات، ناظر به 
خود خدمات ارائه شده نیز می شود. بر طبق اين اصل دولت ها برای رقابت در عرضه خدمات 
ايجاد کنند  اتباع خارجی  به  نسبت  را  اتباع داخلی خود وضع مطلوب تری  برای  نمی توانند 
در  را  عضو  دولت های  ساير  رضايت  باشند  توانسته  الحاق  مذاکرات  زمان  در  اين که  مگر 
اين باره را به عنوان استثنائی بر اصل رفتار ملی جلب کرده و يا آن را به عنوان استثنائی بر اصل 

رفتار ملی در جدول تعهدات خاص خود )که به گاتس ضمیمه است( درج کرده باشند3. 

1. Ryan, Teksten (2001); 1-12.
2. WTO Secretariat Publication Corporate Author, World Trade Organization (2005); 4.
3. Bossche, Zdouc, Werner (2013); 441.
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در بررسی تناقض موجود در بند »د« ماده )20( قانون مناقصات ايران با اصل رفتار ملی 
در گاتس بعید به نظر می رسد که بتوان ارجحیت مناقصه گران خارجی نسبت به مناقصه گران 
داخلی را به عنوان استثنائی بر اصل رفتار ملی در جدول تعهدات خاص دولت ايران مطرح 
چنین  نمی توان  و  است1  منصفانه  رقابت  تأمین  ملی،  رفتار  اصل  از  اصلی  زيرا هدف  کرد، 
به برتری مناقصه گران داخلی در قانون مناقصات و آيین نامه های  استدالل کرد که تصريح 

مربوطه خدشه ای به رقابت منصفانه وارد نمی کند. 

2ـ2. رفتار برابر یا نامطلوب تر؟
استدالل ديگری که در توجیه تناقض قانون مناقصات ايران با اصل رفتار ملی می توان به آن 
متوسل شد، اين است که عبارت رفتار ملی در گاتس لزوما به معنی رفتار برابر نیست، بلکه 

به اين معنا است که اين رفتار نبايد نسبت به اتباع خارجی نامطلوب تر باشد. 
در اين رابطه رکن حل و فصل اختالفات سازمان تجارت جهانی به اين نکته تأکید کرده 
است که بر طبق ماده )3( گاتس، در تعهد به رفتار ملی، لزوم رفتار يکسان با کاالهای مشابه 

داخلی مدنظر نبوده و رفتار نامطلوب تر مالک است2.
بر اين اساس می توان چنین استدالل کرد که ترجیح مناقصه گران داخلی برای حمايت 
از اتباع يک کشور می تواند به منزله رفتار نامطلوب تر تلقی نشود، درحالی که در چارچوب 
در  آيا  که  می شود  مطرح  سؤال  اين  نمی شود،  تعبیر  برابر  رفتار  به  ملی  رفتار  اصل  گاتس 

چارچوب قانون برگزاری مناقصات نیز می توان از رفتار نامطلوب تر سخن گفت؟
ايجاد  مناقصات  برگزاری  از  اصلی  که هدف  داشت  توجه  بايد  سؤال  اين  به  پاسخ  در 
از  است که  و خدماتی  کلیه عرضه کنندگان کاال  برای  برابر  فرصت  و  سالم  رقابت  فضای 
صالحیت ارائه آن خدمات خاص برخوردارند، بنابراين، تأکید بر رفتار برابر با اهداف مدنظر 
در برگزاری مناقصه تطابق بیشتر داشته و به نظر می رسد دولت میزبان نبايد با اعطای امتیاز به 
بخش داخلی يا تحديد عرضه کنندگان خارجی فضای رقابت سالم و برابر را خدشه دار کرده 
و اصل رفتار ملی را نقض کند؛ زيرا بی ترديد بر مبنای اصول رقابت کسانی موفق می شوند 

1. David, Thomas (2009); 24.
2. AB (1996); Para. 21.
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که در جايگاه رقابتی بهتری قرار داشته و عملکرد مناسب تری داشته باشند1. 

2ـ3. خروج موضوعی خریدهای دولتی از شمول موافقت نامه گاتس
فارغ از مباحث مربوط به امکان يا عدم امکان استناد به استثنائات وارد بر اصل رفتار ملی، 
قابلیت اعمال اين اصل نسبت به قانون مناقصات را می توان بر مبنای شق »ب« از بند )3( ماده 

)1( موافقت نامه گاتس مدنظر قرار داد. 
به استثنای تأمین  بند، مقررات گاتس درباره تمام خدمات قابل اعمال است  مطابق اين 
اين منظر، اصل رفتار  از  قرار دارد،  انحصاری دولت  خدماتی که اجرای آن در صالحیت 
ملی در چارچوب گاتس صرفاً نسبت به مواردی خواهد بود که مشمول صالحیت انحصاری 
دولت نیست و به استناد شق »ج« همان بند، منظور از تأمین خدمات که ارائه آن در اختیار 
دولت قرار دارد، هر نوع خدماتی است که مبنای تجاری نداشته و يا در حال رقابت با يک 
يا تعداد بیشتری از تأمین کنندگان نیست و به موجب بند )1( ماده )13( گاتس، اين رهیافت 
در مورد قوانین، مقررات يا الزامات حاکم بر تأمین خدمات توسط مؤسسات دولتي جهت 
يا به عرضه خدمات براي فروش تجاري  مقاصد دولتي که به منظور فروش مجدد تجاري 

نیست، قابل اعمال نخواهد بود.
با اين وصف نیز نسبت قانون مناقصات ايران و مقررات گاتس عموم و خصوص من وجه 
خواهد بود؛ زيرا بسیاری از نهادهای انقالب اسالمی، مؤسسات تجاری دولتی و شرکت های 
دولتی و از جمله شرکت های زيرمجموعه وزارت نفت برای فعالیت های تجاری و بازرگانی 
تعريف  بنابر  مناقصات هستند درحالی که  قانون  مقررات موضوع  از  استفاده  به  ناچار  خود، 
مذکور در شق »ج« بند )3( ماده )1( موافقت نامه گاتس، موارد مذکور اصوالً از شمول شق 
»ب« همان بند خروج موضوعی دارند. با اين شرح بخش مهمی از خريدهای موضوع قانون 
ملی  رفتار  اصل  نقض  توجیه  در  و  نمی شود  گاتس خارج  موافقت نامه  از شمول  مناقصات 
در قانون مناقصات، تنها می توان به امکان ضعیف درج در جدول تعهدات خاص دولت ها 
امیدوار بود و در آينده نزديک مقررات مناقصات ايران، بايد موانع موجود را حذف کند. 
البته در خصوص موضوع بايد به تجربه قضیه فرودگاه بین المللی اينچان کره جنوبی اشاره 

1. صادقی، سلیمان زاده )1394(؛ 57 .
See also: Aggi, Nesse (2008); 9.
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کرد. در دعوای مذکور، وزارت راه و ترابری و گروه توسعه فرودگاه های جديد که تحت 
ساخت  سئول،  فرودگاه های  قانون  اجرای  راستای  در  می کرد،  عمل  وزارتخانه  اين  نظر 
فرودگاه بین المللی اينچان را به مديران فرودگاه واگذار کرد و اين رکن،  کار را به شرکت 
فرودگاهی بین المللی اينچان واگذار کرده و متعاقباً دولت امريکا ادعا کرد که موافقت نامه 
مقام فرودگاهی کره جنوبی  لذا  را دربرمی گیرد و  تدارکات دولتی کلیه اشخاص حقوقی 
نیز ملزم به رعايت الزامات موافقت نامه از جمله اصل رفتار ملی بوده است. دولت کره نیز 
در مقابل ادعا کرد که به استناد الحاقیه های کره جنوبی که به موافقت نامه تدارکات دولتی 
حل  هیأت  است.  شده  خارج  مشمول  حقوقی  اشخاص  شمول  از  مقام  اين  شده،  پیوست 
اختالف سازمان تجارت جهانی پس از برسی ادعاهای طرفین به اين نتیجه رسید که براساس 
الحاقیه دولت کره جنوبی، موافقت نامه تدارکات دولتی تنها مشمول اشخاص حقوقی دولت 
سازمان هايی  و  خاص  محلی  و  اداری  سازمان های  فرعی،  سازمان های  جمله  از  مرکزی 
می گردد که در قانون سازمان های دولتی کره جنوبی توصیف شده است و از لحاظ قانون 
کره جنوبی، مقامات فرودگاهی به منزله سازمان دولتی کره جنوبی نبوده و شخص حقوقی 

مستقلی محسوب می شود1. 

3. اصل رفتار ملی در موافقت نامه خرید دولتی و قابلیت اعمال آن نسبت 
به قانون مناقصات 

علی رغم تأکید ماده )3( گات مبنی بر ضرورت رعايت اصل رفتار ملی در خريد کاالهای 
داخلی و وارداتی، شق »الف« بند )8( اين ماده، برخی از خريدهای دولتی را تحت شرايطی 
بند )2( از  که در فوق بدان اشاره شد از شمول اين ماده خارج کرده است2. شق »ب« در 
تأمین خدماتی که اجرای  اين موافقت نامه درباره  نیز مقررات  ماده )1( موافقت نامه گاتس 
آن در صالحیت دولت قرار دارد، قابل اعمال نمی داند. همچنین به طور خاص براساس بند 
)1( ماده )13( گاتس، خريدهای دولتی با هدف غیرتجاری از شمول مقرره مربوط به اصل 

رفتار ملی خارج شده است.
در  دولتی  خريدهای  به  نسبت  شرايطی  تحت  ملی  رفتار  اصل  اين که  به  توجه  با  حال 

1. Anderson and Arrowsmith (2011); 7.
2. Roudilc (2010); 46.
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رفتار  اصل  اين که  می شود  مطرح  که  سؤالی  نیست،  اعمال  قابل  گاتس  و  چارچوب گات 
ملی در خريدهای دولتی در چارچوب کدام يک از مقررات سازمان تجارت جهانی قابل 

اعمال است؟
آن،   2012 اصالحات  و    1994 سال  در  دولتی«  خريد  »موافقت نامه  تصويب  با 
دولت های عضو  متعهد شده اند تا درخصوص وضع قوانین و مقررات و فرآيند معامالت 
اين موافقت نامه را رعايت کنند1. حسب موافقت نامه 1994،  دولتی خود شرايط مقرر در 
از سازمان های مندرج در فهرست دولت های عضو )که ضمیمه موافقت نامه است( خواسته 
در  عمومی  مناقصه  معنای  به  نه  البته  مناقصه  طريق  از  را   خود  دولتی  خريدهای  تا  شده 
خدمات  و  کاال  خريد  نظام های  آن  در  که  روشی  معنی  به  بلکه  ايران،  مصطلح  عرف 
نظام مند شده2 و در معنای مصطلح قانونی و عرفی ايران حتی مشمول خريدهای فاکتوری، 
و  داده  انجام  می شود3،  نیز  مستقیم  مذاکره  و  تک گزينه ای  روش های  براساس  معامالت 
فرصت برابر و منصفانه به خدمات و کاالهای خارجی و عرضه کنندگان آن ها اعطا شود؛ 
مقررات،  قوانین،  کلیه  درخصوص  توافقنامه  اين  موافقت نامه،   )1( ماده   )1( بند  براساس 
در  و  وخدمات(   ازکاال  )اعم  تأمینی  نوع  هر  با  مرتبط  رويه های  و  معامالتی  فرآيندهای 
چارچوب هر روش قراردادی از سوی اشخاص حقوقی مشمول اين موافقت نامه بوده ودر 
پیوست )1( قابل اعمال است. در اصالحات 2012 نیز بر انجام خريدهای دولتی از طريق 
اصالحی،  موافقت نامه   )2( ماده   )1( بند  موجب  به  به نحوی که  است  شده  تأکید  مناقصه 
به وسیله  از آن  يا بخشی  تمام  نوع تدارکات دولتی خواه  با هر  اين موافقت نامه در رابطه 

ابزارهای الکترونیکی انجام شده يا نشده باشد قابل اعمال است.
در اين رابطه بر مبنای شق »الف« بند )5( ماده )24( موافقت نامه 1994 موضوع بند )2( 
ماده )22( موافقت نامه اصالحی، هر دولت عضو می بايد تطابق قوانین و مقررات و رويه های 

اداری خود را با تعهدات مندرج در »موافقت نامه خريد« تضمین کند. 
اصل عدم تبعیض و اصل رفتار ملی از جمله اصول مندرج در اين موافقت نامه است که 
دولت های عضو ملزم به رعايت آن در سیاست گذاری ها و وضع قوانین خود بوده و درواقع 

1. Anderson and Arrowsmith (2011); 4.
2. Scott (2011); 87.

3. باقرزاده )1392(؛ 20.
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دولتی در چارچوب  قراردادن خريدهای  موافقت نامه خريد دولتی، تحت شمول  از  هدف 
به  اساس،  اين  بر  است.  کاملهًْ الوداد  دولت  و  ملی  رفتار  اصل  مبنای  بر  و  بین المللی  رقابت 
تا هرگونه  متعهدند  از دول عضو  موافقت نامه اصالحی، هريک  ماده )22(   )5( بند  موجب 
تغییر قوانین  و مقررات خود در انطباق با اين موافقت نامه و اجرای چنین قوانین و مقرراتی 

را به کمیته تدارکات دولتی مندرج در اين موافقت نامه اطالع دهند.
چه در مقدمه موافقت نامه 1996 و چه در موافقت نامه اصالحی آن در سال 2012، به اين 
مهم تأکید شده است که طرف های اين موافقت نامه اذعان می کنند قوانین، مقررات، رويه ها 
خدمات  يا  محصوالت  از  حمايت  ضمن  در  که  دولتی  تدارکات  با  مرتبط  فرآيندهای  و 
داخلی و يا تأمین کننده داخلی موجبات تبعیض میان محصوالت، خدمات و عرضه کنندگان 
خارجی در مقايسه با محصوالت، خدمات و عرضه کنندگان داخلی را فراهم می کنند، نبايد 
يا  و  ملی  رفتار  اصل  به  موافقت نامه  اين  از  مختلفی  مواد  شوند.  اجرا  يا  و  تصويب  تبیین، 
فحوای اين اصل پرداخته است. براساس بند »الف« ماده )3( اين موافقت نامه، اعمال هرگونه 
تبعیض در تأمین کاال و خدمات داخلی و خارجی ممنوع است. دولت های عضو بايد نسبت 
به خدمات و کاالهای وارداتی ساير کشورهای عضو همان رفتاری را اتخاذ کنند که نسبت 
به کاالها و خدمات داخلی اعمال می کنند. همچنین به موجب بند »ب« اين ماده، دولت های 

عضو متعهد به اتخاذ رفتاری برابر میان مناقصه گران داخلی و خارجی هستند.
به اين نکته تأکید  در ماده )8( اين موافقت نامه 1996 و ماده )4( موافقت نامه اصالحی 
شده است که در فرآيند ارزيابی تأمین کنندگان، نبايد میان تأمین کنندگان دولت های عضو با 
يکديگر و يا تأمین کنندگان يک دولت عضو با تأمین کننده داخلی تبعیض قائل شد. همچنین 
تأمین کنندگان  درخصوص  نبايد  مناقصه  در  شرکت  شرايط   ،)8( ماده  »ب«  بند  موجب  به 

خارجی نامطلوب تر از تأمین کنندگان داخلی باشد.
در برخی مواد ديگر موافقت نامه از جمله ماده )10( موافقت نامه و ماده )8( موافقت نامه  
اصالحی، در خصوص انتخاب فرآيند و ماده )11( و شق »ط« از بند )2( ماده )7( موافقت نامه 
اصالحی درباره محدوده زمانی برای شرکت در مناقصه، بر ضرورت اتخاذ رفتار برابر میان 
تأمین کنندگان داخلی و خارجی تأکید شده است. بر اين اساس، دولت های عضو در رفتار 
اتخاذ کنند که در مورد مناقصه گران  بايد همان رفتاری را  با مناقصه گران ساير دول عضو 
داخلی اعمال می کنند. عالوه بر اين، نبايد با اتخاذ شیوه های تبعیض آمیز شرايط مطلوب تری 
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از اين طريق مناقصه گران خارجی را از فرآيند  يا  برای مناقصه گران داخلی فراهم کرده و 
مناقصه حذف کنند1.

تجارت  اختالف سازمان  و فصل  امريکا در مرجع حل  از سوی دولت  در دعوايی که 
ادعا کرد دولت کره در  امريکا  جهانی در سال 2000 علیه کره جنوبی مطرح شد، دولت 
مشارکت شرکت های  و ضرورت  کاالها  کیفیت  مناقصه،  مهلت  با  مرتبط  الزامات  تحمیل 
رفتاری  موجبات  جنوبی،  کره  اينچان2  بین المللی  فرودگاه  ساخت  مناقصه  در  داخلی 
مطلوب تر نسبت به مناقصه گران داخلی در مقايسه با مناقصه گران خارجی را فراهم کرده و 

لذا، مرتکب نقض مقررات حاکم بر موافقت نامه خريد دولتی شده است3. 
به اين ترتیب، اگرچه اعمال اصل رفتار ملی در خريدهای دولتی به عنوان ضرورتی مهم 
مطرح می شود، لیکن در بررسی قابلیت اعمال اين اصل نسبت به قانون مناقصات چند مسأله 

قابل تأمل وجود دارد که در ادامه به بررسی اين موارد پرداخته خواهد شد.

3ـ1. اختیاری بودن عضویت در موافقت نامه خرید دولتی
هرچند موافقت نامه خريد دولتی در زمره چهار موافقت نامه اختیاری سازمان تجارت جهانی 
است که الحاق به آن برای اعضا جنبه اختیاری داشته و تمام دولت های عضو سازمان تجارت 
جهانی عضو اين موافقت نامه نمی باشند، لیکن برخی از صاحبنظران معتقدند افزايش تعداد 
اعضای اين موافقت نامه از 22 عضو در سال 1996 به حدود 50 عضو در سال 2017، حاکی 
از آن است که اين موافقت نامه و متن اصالحی آن نمونه سندی موفق و مدرن در رابطه با 
مذاکرات مربوط به دسترسی به بازار در چارچوب سازمان تجارت جهانی محسوب می شود. 
دولت  و  ملی  رفتار  اصل  اعمال  مناسب  شیوه  بازار،  به  دسترسی  تعهدات  رابطه،  اين  در 
نسبت  درحال توسعه  کشورهای  به  نسبت  شده  اتخاذ  متفاوت  و  خاص  تدابیر  کاملهًْ الوداد، 
موفقیت  عوامل  از  جهانی  تجارت  سازمان  موافقت نامه های  ديگر  در  متداول  شیوه های  به 
 2012 سال  در  موافقت نامه  اين  متن  در  نظر  تجديد  به منظور  توافق  حصول  و  مذاکرات 
محسوب می شود4. کشورهايی که بعد از تأسیس سازمان به آن ملحق شده اند در سند الحاق 

1. شیروی، )1385(؛ 63.
2. Inchon.
3. Panel Report, Korea – Measures Affecting Government Procurement, WT/DS163/R (June 19, 2000).
4.  Anderson , Müller (2017); 4.



پژوهشنامه بازرگانی، شماره 85، زمستان 1396 242 

خود متعهد شدند تا مذاکرات الحاق خود به موافقت نامه خريد دولتی را در يک مدت زمان 
معین شروع کرده و به اتمام برسانند1. بايد توجه داشت در صورت الحاق به اين موافقت نامه، 
خدمات(  تأمین  در  هم  و  کاال  تأمین  در  هم   1 ماده   2 بند  موجب  )به  آن  مقررات  کلیه 
نسبت به قانون مناقصات که به تبیین فرآيندهای معامالت دولتی اختصاص يافته قابل اعمال 
ماده )22(  بندهای )4( و )5(  ماده )24( موافقت نامه و  بند )5(  »الف«  براساس شق  است و 
موافقت نامه اصالحی، دولت های پذيرفته شده يا ملحق شونده به اين موافقت نامه مکلفند قبل 
مقررات،  قوانین،  انطباق  درخصوص  آن ها،  به  نسبت  موافقت نامه  اين  شدن  الزم االجرا  از 
ضوابط اداری، فرآيندها و رويه های اجرايی دستگاه های مندرج در فهرست ضمیمه خود با 
مفاد اين موافقت نامه اطمینان حاصل کنند و در اين راستا قانون نمونه آنسیترال مصوب 2011 
به عنوان يک سند نمونه از سوی رکن تجارت بین الملل سازمان ملل ارائه شده است، لذا در 
صورت الحاق به اين موافقت نامه، اصل رفتار ملی نسبت به قانون مناقصات قابل اعمال است، 

مگر اين که براساس خود موافقت نامه اين تعهد قابل مستثنی شدن باشد.

3ـ2. استثنا پذیری اصل رفتار ملی
با عنايت به اين که ايران در زمره کشورهای در حال توسعه قرار دارد می تواند از معافیت ها 
و رفتار ويژه مندرج در ماده )5( اين موافقت نامه نسبت به کشورهای در حال توسعه بهره مند 
بند )4( اين ماده، کشور درحال توسعه می تواند از اعمال اصل  شود. در اين رابطه براساس 
رفتار ملی نسبت به برخی اشخاص حقوقی، کاالها و خدماتی که مشمول لیست های تحت 
سازمان  به  چین  کشور  الحاق  فرآيند  در  نمونه  برای  گردند2؛  معاف  می شود،  آن  پوشش 
به  تبعیض  عدم  اصل  اعمال  با  رابطه  در  مذاکرات  دشوارترين  و  طوالنی  جهانی،  تجارت 
معنای رفتار ملی و دولت کاملهًْ الوداد بود. بر مبنای پروتکل الحاقی چین، حقوق و  تعهداتی 
نیز در اين زمینه وجود دارد. در اين رابطه دولت چین ضمن اعمال اين اصل و تطبیق قوانین 
خود با اين اصول و متقاعد نمودن کشورهايی مثل مکزيک و امريکا در اعمال اين اصل، 
حق انحصاری خود برای تجارت محصوالتی همچون غالت، توتون، انواع سوخت و مواد 
معدنی را حفظ کرد. همچنین، دولت های عضو سازمان در يک دوره زمانی 12 ساله حق 

1. فاتح )1386(؛ 27.
2. Chen, Tang (2005); 3.
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ايشان  داخلی  تولیدکنندگان  به  به آسیب  واردات محصوالت چینی  اگر  تا  داشت  خواهند 
موقت  حمايتی  و  حفاظتی  اقدامات  به  باشد  داشته  وجود  آسیبی  چنین  خطر  يا  شود  منجر 

توسل جويند1.
 2012 مصوب  دولتی  تدارکات  اصالحی  موافقت نامه   )5( ماده   )1( بند  »الف«  شق 
تحت  را  توسعه يافته  کمتر  و  در حال توسعه  کشورهای  به  نسبت  ملی  رفتار  اصل  از  عدول 
شرايط خاص پذيرفته و به موجب بند )4( ماده )5( موافقت نامه اصالحی، دولت های عضو 
از  را  موافقت نامه  اين  در  تعهدات خاص  از  برخی  اجرای   می توانند  اصالحی  موافقت نامه 
سوی دولت های در حال توسعه و کمتر توسعه يافته به تأخیر اندازند. در اين رابطه به موجب 
الحاق  مذاکرات  در  متعهدند  عضو  دولت های  اصالحی،   موافقت نامه   )5( ماده   )1( بند 
از  موافقت نامه  اين  در  مندرج  تعهدات  اجرای  درخصوص  يا  و  درحال توسعه  دولت های 

سوی اين دولت ها، مالحظات خاص کشورهای درحال توسعه را درنظر بگیرند.
عماًل  و  شود  وارد  رقابتی  فرآيند  در يک  نیست  شايسته  و  نمی تواند  معافیت  اين  البته   
فرآيند رقابتی مانند مناقصه را با تصريح بر رفتار تبعیض آمیز در قانون و آيین نامه های اجرايی 
درتأمین  خدماتی  و  تولیدی  توان  از  استفاده  حداکثر  قانون  مثال  برای  کند؛  بی محتوا  آن 
مالیات های  قانون   )104( ماده  اصالح  و  صادرات  امر  در  آن ها  تقويت  و  کشور  نیازهای 
ساختار  شکستن  بدون  حقیقت  در  که  اسالمی  شورای  1391/6/6مجلس  مصوب  مستقیم 
کرده،  وضع  بخش خصوصی  تقويت  برای  تکالیفی  مناقصه، صرفاً  تبعیض  بدون  و  رقابتی 
رهیافتی است که با مقرره موضوع شق »الف« جزء )1( ماده )4( موافقت نامه گاتس که برای 
کشورهای درحال توسعه و برای تقويت بخش خصوصی استثنائاتی قائل شده است، منطبق 

خواهد بود.
استثنائات وارد بر اين اصل از منظر استثنائات کلی وارد بر موافقت نامه نیز قابل بررسی 
اصالحی،  موافقت نامه   )3( ماده   )1( بند  و  موافقت نامه   )23( ماده   )1( بند  براساس  است. 
هیچ يک از مقررات اين موافقت نامه نبايد به گونه ای تفسیر شود که مانع از انجام اقدامات 
الزم از سوی دولت ها در راستای منافع امنیتی، تأمین تسلیحات، مهمات جنگی و يا تدارکات 
الزم برای امنیت يا دفاع ملی گشته و البته براساس بند )2( مواد فوق الذکر، اين اقدامات نبايد 

1.  Magariños, Long Yongtu, Sercovich (2002); 25-27.
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به تبعیض خودسرانه و ناعادالنه میان کشورها با شرايط مشابه ختم شود. همچنین، هیچ يک 
از مواد موافقت نامه نبايد به گونه ای تفسیر شود که مانع اتخاذ تدابیر ضروری برای حمايت از 
اخالق عمومی، زندگی و امنیت انسان، گیاهان، حیوانات يا سالمت و يا مالکیت معنوی و يا 
کاالها وخدمات مرتبط با حمايت از اشخاص معلول، نهادهای بشردوستانه و يا کار زندانیان 
شود. به اين ترتیب، به نظر می رسد در چارچوب استثنائات کلی وارد بر موافقت نامه، اصل 

رفتار ملی تنها تحت شرايط محدود و بسیار خاص قابل مستثنی شدن باشد.

جمع بندی و مالحظات

عدم  ضرورت  بر  جهانی  تجارت  سازمان  مقررات  و  بین المللی  عرف  در  ملی  رفتار  اصل 
تبعیض میان کاال و خدمات ارايه شده توسط تأمین کنندگان داخلی و خارجی تأکید دارد. 
اين اصل يکی از مؤلفه های اصل عدم تبعیض در مقررات سازمان تجارت جهانی است که 
می تواند به عنوان تعهدی الزام آور در چارچوب موافقت نامه های گات در تأمین کاال، گاتس 
بر دولت ها  تأمین خدمات و موافقت نامه خريد دولتی در خريد کاال و خدمات دولتی  در 

تحمیل شود. 
فارغ از تعهد کلیه دولت ها به اصل رفتارملی در چارچوب موافقت نامه های فوق، قابلیت 
که  وگاتس  گات  برخالف  زيرا  است؛  متفاوت  آن ها  از  هريک  درپرتو  اصل  اين  اعمال 
است  جهانی ضروری  تجارت  سازمان  به  الحاق  دولت های خواهان  برای  آن  در  عضويت 
الزام آور بردولت ها تحمیل می شود، دولت ها در  به عنوان تعهدی  از آن ها  و تعهدات ناشی 
پذيرش موافقت نامه خريد دولتی مختار بوده و می توانند با عدم الحاق به اين موافقت نامه، 

خود را از شمول تعهدات آن مصون نگه دارند.
از  گات  علی الخصوص  و  گاتس  موافقت نامه های  در  ملی  رفتار  اصل  اين،  بر  عالوه   
حساسیت بیشتری برخوردار است، زيرا گات شامل قواعدي عمومي غیر قابل مذاکره است 
اقدامات  درحالی که  هستند؛  اعمال  و  اجرا  قابل  معین(  شرايط  در  )مگر  موارد  تمام  در  که 
ملي در گاتس محسوب می شوند، در صورت شرايط  رفتار  تعهد  ناقض  تبعیض آمیزی که 
در  درج  جمله  از  گاتس   )21( و   )20( مواد  در  مندرج  استثنائات  چارچوب  در  و  خاص 



اابیمس فاماا فتع راتار میی  ر موعرفر تازمان ایارر ا انیااا 245

جدول تعهدات خاص مستثنی می شوند1. البته با وجود  موضع انعطاف پذيرتر گاتس نسبت به 
اصل رفتار ملی به عنوان تعهدی خاص و قابل انعطاف در مقايسه با گات،  اين شرايط همیشه 

امکان عدم اعمال اين تعهد را فراهم نخواهد کرد. 
مناقصات  برگزاری  قانون  از جمله  ايران  مناقصات  بر  اين که مقررات حاکم  به  با توجه 
مناقصه گران داخلی  بر قواعد متعددی در خصوص ترجیح  و آيین نامه های مربوطه مشتمل 
نسبت به مناقصه گران خارجی است، اصل رفتار ملی در اين حوزه نقض شده و در راستای 
يا  و  کرد  اقدام  مربوطه  مقررات  اصالح  به  نسبت  بايد  يا  جهانی  تجارت  سازمان  به  الحاق 
به توجیه قانع کننده ای مبنی بر عدم شمول اين تعهد و يا امکان مستثنی کردن آن در پرتو 
مناقصات  قانون  شمول  گستره  به  توجه  رابطه،  اين  در  توسل جست.  فوق  موافقت نامه های 
»ج«  موجب شق  به  شد.  غافل  ازآن  نبايد  که  است  مهمی  نکته  دولتی  خريدهای  به  نسبت 
از بند )2( ماده )1( موافقت نامه گاتس برای خروج اصل رفتارملی در خدمات دولتی تنها 
خدماتی مدنظر است که مبنای تجاری نداشته و يا براساس رقابت با يک يا تعداد بیشتری 
از تأمین کنندگان نیست. در اين رابطه اگرچه اصل رفتارملی در خريدهای دولتی از شمول 
گات وگاتس خارج می شود، لیکن نمی توان تمام خريدهای دولتی را مشمول اين رهیافت 
دانست، زيرا اين اصل تنها در موارد تأمین کاال از سوی مؤسسات دولتي با اهداف حاکمیتي 
اعمال  قابل  است،  مدنظر  آن  در  تجاری  اهداف  که  خريدهايی  در  و  نیست  اعمال  قابل 
خواهد بود؛ حال آن که قانون مناقصات ايران نه تنها حاکم بر بخش دولتی و در مقام اعمال 
حاکمیت است بلکه بر بخش مهمی از بازرگانی دولتی و شبه دولتی نیز حاکم بوده و اعم 
بنابراين، درصورت شمول اصل رفتار ملی  استثناهای موضوع موافقت نامه گاتس است.  از 
به  می توان  تنها  ملی  رفتار  اصل  نقض  توجیه  در  گاتس،  و  گات  موافقت نامه های  پرتو  در 
استثنائات مرتبط با اين اصل امیدوار بود که اين موارد هم بسیارکلی بوده و در عمده موارد 

تأمین کاال وخدمات مصداق نمی يابد.
 در بررسی قابلیت اعمال اصل رفتار ملی در چارچوب موافقت نامه خريد دولتی اوضاع 
در  البته  نیست.  الزامی  دولت ها  برای  موافقت نامه  اين  به  پیوستن  زيرا  است،  متفاوت  کمی 
اين رابطه نیز نمی توان از اين  مهم غافل شد که بسیاری از کشورهای متقاضی الحاق متعهد 

1. در اين رابطه استثنائات مندرج در مواد 20 و 21 گاتس قابل بحث است.
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معین  زمان  مدت  در يک  را  دولتی  موافقت نامه خريد  به  الحاق خود  مذاکرات  تا  شده اند 
شروع کرده و به اتمام برسانند. بر اين اساس، در صورت الحاق به موافقت نامه، اصل رفتار 
موانع  رفع  منظور  به  لذا  شد.  خواهد  تحمیل  ايران  دولت  به  الزام آور  تعهدی  به عنوان  ملی 
ناشی از نقض اصل رفتار ملی در قانون مناقصات در راستای الحاق ايران به سازمان تجارت 
جهانی، به نظر می رسد که بهترين راهکار اصالح  قانون برگزاری مناقصات و آيین نامه های 

مربوطه با رويکرد اصل رفتار ملی و حذف رويه های تبعیض آمیز است. 
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